
 תקנון ההגרלה באתר ניוזבוקס

 .התקנון מנוסח בלשון זכר אך מתייחס לשני המינים .1

 .השתתפות בהגרלה מהווה הסכמה מפורשת לתנאי התקנון .2

שמורה  למנהלי הדף. 0 הראשון מביניהםלייקים 200000-כשדף הפייסבוק יגיע לאו  1.9.2015 תאריךבההגרלה תתבצע  .3
הזכות לדחות ו/או לשנות ו/או לבטל את הפעילות0 ו/או להאריך ו/או לקצר את תקופת הפעילות 0 כולה או חלקה0 מכל סיבה 

 .שהיא בכל עת ולפי שיקול דעתה הבלעדי בכל עת0 בהודעה שתפורסם בדף הפייסבוק

 .אין להשתתף בהגרלה מחשבונות פיקטיבים .4

להפסיק0 לעצור או לשנות את הפעילות במידה והתגלו מצד המשתתפים מעשים שנעשו בחוסר תום  הנהלת העמוד רשאית .5
 :לב0 ולשיקול דעתה הבלעדי0 וכן לבצע שינויים בתקנון. במקרה של חשד כלשהו שמשתתף הפר את תנאי תקנון זה

 .שההשתתפות שלו נעשתה או גרמה להפרת תנאי כלשהו מתנאי תקנון זה    א.

 .שה שימוש באמצעים בלתי כשרים ו/או תחבולה ו/או כל פעולה שלא כדיןנע    ב.
או הזכייה בפרס נעשתה תוך הפרת תנאי תקנון זה עקב שימוש באמצעים כאמור לעיל0 לרבות פריצה \שההשתתפות ן    ג.

 .לאתר0 פריצה לתוכנת התחרות0 שינוי או התערבות בדרך פעולתם אשר גרמה לשינוי טבלת הדירוג

רשאים לבטל את השתתפותו ו/או זכייתו ו/או לדרוש בחזרה את הפרס של משתתף כאמור ולמשתתף  ו מנהלי הדףיהי
 .בגין כך כאמור לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד מנהלי הדף

 .הנהלת העמוד רשאית ע"פ שיקול דעתה0 לפסול או לבחור משתתף/ת ללא החובה למתן הסברים .6

חדשות וכל מה שמעניין' תוך מספר ימי עסקים מיום סיום  -וכה תפורסם בסטטוס בדף הפייסבוק 'ניוזבוקס הודעה על הז .7
 .הפעילות

 .באחריות המשתתפים לבדוק את פרטי הזכייה    א.

 .ולהסדיר את קבלת הפרס באחריות הזוכה ליצור קשר עם מפעילי העמוד    ב.
או קבלת \יה בהודעה פרטית0 ולא תישמע כל טענה בנוגע לאי מסירת ההודעה ולפירסום הזכי מחוייביםאין מנהלי הדף     ג.

 .הפרס בפועל ע"י הזוכה

הפרסים שיוקצו לפעילות יפורטו ויועברו לזוכים תוך זמן סביר לאחר תיאום והצגת תעודת זהות הזהה לשם המשתתף  .8
 .ים0 או אי דרישה של הפרסאחראיים על מסירת פרטים לא מדויק ותמונת הפרופיל שלו. אין מנהלי הדף

או בדואר ישראל )לפי שיקול דעתו של הספונסר(. קבלת הפרס מותנית בהצגת תעודת  הפרס יסופק לזוכה במסירה אישית
למתן הפרס0 ולא תישמע כל טענה  זהות הזהה לשם ותמונת המשתתף. קבלת הפרס תחשב כמילוי מחויבות מנהלי הדף

להעבירה  מנהלי הדף הזוכה. במידה ולא תהיה דרישה לפרס במועד הנקוב0 רשאיםבנוגע לאי קבלת הפרס בפועל ע"י 
 .או לבטלו כליל  או להעמידו כפרס פעם נוספת בפעילות אחרת לזוכה אחר ע"פ שיקול דעתם

לאחר הכרזת הזכייה ו/או מסירת הפרס אין למנהלי הדף כל אחריות על טיב המוצר ואין אחריות על המוצר עצמו מבחינת  .9
 .בעיות. המוצר נשלח לזוכה בתוך אריזה סגורה כמוצר חדש \קלות ת

ובמפעילי הדף. פעילות מעין זו תגרום להשעייה של הגורם  אין להשמיץ או לפגוע בדרך כל שהיא במשתתפי התחרות .10
 .הפוגע ובמקרים חריגים אף עצירת/הפסקת התחרות0 ללא החובה למתן הסבר

 .ההשתתפות בפעילות הינה על אחריותם הבלעדית של המשתתפים בפעילות .11


